
  

Kulturní události 

do konce roku 

 
24. 11. 2019 

Vánoční výstava 
V neděli 24. listopadu se v 
Komunitním centru v Trstěnici 
uskuteční tradiční vánoční výstava. 
Přijďte nasát vánoční atmosféru a 
získat novou inspiraci. Otevřeno 
bude od 11 do 17 hodin. 

 
24. 11. 2019 

Vojnarka 
V neděli 24. listopadu divadelní 
soubor Vojnarka vyráží na jedno 
mimořádné „zahraniční“ vystoupení. 
Od 15 hodin sehrají divadelní hru 
Postel pro anděla až v daleké Lubné. 
Přestože se očekává velký nápor 
diváků (minimálně deset z rodiny 
Kovářových), zveme i Vás, milí 
Třeničáci, přijeďte soubor podpořit. 

 
15. 12. 2019 

Vánoční koncert 
15. prosince se od 14 hodin v kostele 
Nalezení svatého Kříže uskuteční 
vánoční koncert. Vystoupí děti ze 
ZUŠ v Trstěnici a Poličská schola pod 
vedením Kateřiny Grubhofferové. 
Těšit se můžete na vánoční a 
sváteční písně v netradičním 
aranžmá. Po koncertě se, už tradičně, 
sejdeme v komunitním centru u 
vánočního punče a společně si 
zazpíváme koledy. Přijďte pobejt. 

 

Ze zasedání zastupitelstva
Ve dnech 24. – 25. října byla firmou 
SaM Litomyšl realizována oprava 
místní komunikace od zastávky U 
Dolní ke Krejsovým. Cena za opravu 
komunikace je podle zpracované 
nabídky 1 652 tisíc. Do výběrového 
řízení se z oslovených 6 společností 
přihlásily pouze 2 (SaM a Strabag). Ve 
výběrovém řízení byla vybrána jako 
zhotovitel firma SaM, neboť její 
cenová nabídka byla nižší.  
 
Během léta a podzimních měsíců došlo 
k několika poměrně závažným 
poruchám na vodovodním řadu a 
čerpadle, proto zastupitelstvo 
rozhodlo o výměně čerpadla a 
stávajícího potrubí v hlavním vrtu 
veřejného vodovodu. Potrubí bude 
vyměněno za nerezové. 
Zastupitelé rozhodli o doplnění 
veřejného osvětlení u čp. 181 a čp. 
189. 
 
Doprava – zastupitelé rozhodli o 
doplnění dopravního značení v obci. 

Zásadní změnou je změna 
obousměrného provozu u místní 
základní školy na provoz 

jednosměrný. Změna se udála 
z důvodu nadměrné dopravy, 
zajíždění autobusových linek a 
komplikovaného parkování v prostoru 
areálu před školou. Při obousměrném 
provozu docházelo, zvlášť na rohu u 
jídelny, k nebezpečným situacím, k 
nimž se mnohdy nachomýtli i školáci. 
Rádi bychom nebezpečným situacím 
předešli, a proto prosíme o 
dodržování jednosměrného provozu. 
Do areálu se vjíždí směrem ke vchodu 
u ředitelny školy a vyjíždí se u 
bytovky. 
 
V měsíci říjnu byly dokončeny jednak 
chodník vedoucí k základní škole, 
jednak oprava severozápadní části 
hřbitovní zdi. Realizace parkoviště 
v prostoru u školní jídelny se posouvá 
na rok 2020.  

 
  

MŠ a ZŠ Trstěnice 

V novém školním roce 
V září 2019 nastoupilo do 1. 

ročníku 14 prvňáčků. I v letošním 
školním roce realizujeme spolupráci 
žáků 1. třídy s deváťáky, kterých je 
také 14. Spolupráce spočívá například 
v tom, že deváťáci provází prvňáčky 
poprvé do jídelny, čtou jim, pečou 
spolu perníčky a na konci školního 
roku prvňáčci čtou deváťákům. Po 
nesmělých začátcích společně podnikli 
adaptační výlet do ZOO Olomouc. Už 
samotná cesta autobusem, vlakem a 
městskou hromadnou dopravou byla 
především pro prvňáčky velkým 
zážitkem. V ZOO děti společně se 
svými patrony procházely jednotlivé 
pavilony a plnily úkoly – Znáte 

obyvatele naší ZOO? Ti nejodvážnější 
vystoupali na vyhlídkovou věž, ze 
které si mohli celý areál zahrady i s 
nedalekou bazilikou na Svatém 
Kopečku prohlédnout z výšky. Žáci 9. 
ročníku se k malým dětem chovali 
vstřícně a zodpovědně. Užili si 
společně pěkný den.  

 

Nová učebna jazyků a 

informatiky 
Projekt Rozvoj a modernizace 

odborné učebny na ZŠ a MŠ Trstěnice 
(financovaný Evropskou unií a 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) 
umožnil začít na naší škole s výukou 
jazyků v nové, zmodernizované 
učebně. Její vybavení přispívá zejména 

k zlepšení kvality poslechu – pomocí 
sluchátek má žák možnost maximálně 
se koncentrovat na mluvené slovo, 
protože je zvukově izolován od okolí. 
Posílí se tak poslechová dovednost a s 
ní zároveň i výslovnost. Komunikace 
probíhá i prostřednictvím mikrofonů. 
Žáci, sedící v různých částech 
místnosti, vedou rozhovor ve dvojici, 
nebo skupině. Učitel si volí, koho si 



  

chce poslechnout, může do 
komunikace vstupovat, pořídit 
zvukový záznam a odhalit tím chyby 
ve výslovnosti (to vše diskrétně). 
Zařízení velice zlepšilo podmínky pro 
výchovně-vzdělávací proces. Žáci 
získali reprezentativní učebnu blízkou 
mladé, digitální generaci. 

Zcela přepracovaná koncepce 
učebny pro výuky informatiky dodala 
škole možnost učit práci na počítačích 
efektivněji. Rozšíření z původních 12 
na 18 počítačů umožňuje větší 
zapojení žáků do výuky a práci 
jednotlivců na „svém“ počítači. Nové 

stolky a židle splňují ergonomické 
normy pro práci s PC a napomohly k 
ekonomičtějšímu rozmístění počítačů. 
Zavedení kabeláže do plastových 
tunelů na zemi přispělo zase k lepšímu 
výhledu žáků na tabuli a velkoplošnou 
obrazovku. 

 

Dětské hřiště 
Z důvodu nevyhovujícího stavu 

většiny herních prvků bylo nutné 
pořídit v areálu školy nové dětské 
hřiště pro děti z mateřské školy. 
Hřiště slouží rovněž mladším žákům 

základní školy a v době mimo provoz 
školy také veřejnosti. Díky finanční 
podpoře zřizovatele – Obce Trstěnice 
– bylo v polovině září instalováno 10 
herních prvků – řetězová 
dvouhoupačka, houpačka „Hnízdo“, 
vahadlová houpačka, průlezka, 2 
šplhací sestavy, kolotoč a 3 pružinová 
houpadla. Děti si díky pěknému počasí 
stihly vše ještě užít. Touto cestou za 
hřiště děkujeme.  

 
Simona Kubešová, ředitelka

 

 

Z Mikšíkova statku 
První víkend v říjnu, tedy 5. října, jsme pořádali Bramborovou sobotu, akci zaměřenou nejen na brambory ale na 

zpracování podzimních plodin všeobecně tak, jak to ještě naše babičky a dědečkové znají. I přes vydatný déšť k nám do 
sadu zavítalo přibližně sto česky, anglicky  i německy mluvících návštěvníků. Bylo zde mnoho ke zhlédnutí i k ochutnání: 
bramborové slané i sladké pochoutky, v kotlíku vařená povidla a řepný sirob. Sušení ovoce v roubené sušárně se letos 
zúčastnily tři rodiny. Věříme, že se napřesrok přidáte také, místa je v sušárně dost.  

Letos jsme poprvé ze smetany z místních zdrojů stloukali máslo v máselnici. Stihli jsme jej stlouct dvakrát, výsledné 
hrudky jsme vytláčeli do dřevěné formy a následně mazali na domácí bramborový chléb a přikusovali vlastní kozí sýr. 
Dobrota!  

Těšíme se na příští rok, Kmoškovi 
 
 

 


